
Wegsleepverordening gemeente Krimpenerwaard 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 en artikel 1a RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders;

g. wegsleepkosten: kosten verbonden aan het overbrengen en bewaren van voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,

overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en wegge-

deelten
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen

en weggedeelten binnen de gemeente Krimpenerwaard aangewezen voor zover ze behoren tot een

van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden
1. Als plaats van bewaring van weggesleepte voertuigen worden aangewezen:

Voor het grondgebied van de kern Schoonhoven: het terrein van bergingsbedrijf Verweij’s

Trucking B.V., Lopikerweg Oost 64 te Lopik;
a.

b. Voor de overige kernen: het terrein van bergingsbedrijf ’t Hart van de Krimpenerwaard, Loet

6 te Lekkerkerk.

2. Als openingstijden worden bepaald voor het terrein van Verweij’s Trucking B.V:

- van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 19:00 uur;

- zaterdag van 8:00 uur tot 14:30 uur.

3. Als openingstijd wordt bepaald voor het terrein van ’t Hart van de Krimpenerwaard:

- van maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur.

4. Slechts tijdens de in het tweede en derde lid genoemde tijden kan het in bewaring genomen

voertuig worden afgehaald.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen
1. De kosten van het overbrengen van voertuigen vanuit Schoonhoven naar de bewaarplaats van

bergingsbedrijf Verweij’s Trucking B.V. zijn als volgt:

Indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, het personeel in de cabine zit en het portier

achter zich heeft gesloten dan wel wanneer het voertuig is weggesleept zijn de bedragen:

• uitrijden, uitvoering en opslag 1e 24 uur bedraagt € 185,95 excl. BTW;

• toeslag wegslepen op zondag bedraagt € 82,64 excl. BTW;

• de stallingskosten (m.u.v. zondag) bedraagt € 16,53 excl. BTW.

2. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats van bergingsbedrijf ‘t Hart

van de Krimpenerwaard zijn als volgt:

Indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, het personeel in de cabine zit en het portier

achter zich heeft gesloten dan wel wanneer het voertuig is weggesleept zijn de bedragen:

• Uitrijtarief 24/7 € 50,00 excl. BTW

• Uitvoeringstarief van 08:00 uur tot 18:00 uur € 125,00 excl. BTW

• Uitvoeringstarief van 18:00 uur tot 20:00 uur € 150,00 excl. BTW

3. Mocht het voertuig op een later tijdstip vanaf bovengenoemd terrein naar een andere loslocatie

moeten worden vervoerd dan zijn de kosten hiervoor:

• Uitrijden € 50,00 excl. BTW
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• Per gereden kilometer € 1,25 excl. BTW

4. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 7,00 excl. BTW per etmaal of een gedeelte

daarvan.

5. De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaring-

stelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede

die van de in verband daarmede te verrichten taxatie, zullen afzonderlijk worden vastgesteld en

in rekening gebracht.

6. Het college is bevoegd de bedragen jaarlijks te verhogen aan de hand van de bedragen die het

takel- en bergingsbedrijf bij de gemeente in rekening brengt.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk

zichtbare kentekenplaat
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende

lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toe-

passing.

Artikel 6 Intrekking oude regeling
1. Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening, worden de volgende verordeningen inge-

trokken:

- Wegsleepverordening van de gemeente Bergambacht 11 december 2001;

- Wegsleepverordening voor de gemeente Nederlek 10 december 2002;

- Wegsleepverordening voor de gemeente Ouderkerk 21 oktober 2003;

- Wegsleepverordening voor de gemeente Schoonhoven 25 september 2003;

- Wegsleepverordening gemeente Vlist 30 september 2003;

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Krimpenerwaard 2017.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden

op  13 december 2016.

de griffier, drs. K.E. Driehuijs

de voorzitter, mr. R.S. Cazemier
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